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1. Objecte i finalitats 

 

La Biblioteca municipal Marc de Vilalba de l’Ajuntament de Cardedeu, convoca el 9è Concurs 

de Microrelats, Sant Jordi 2020 que premiarà les millors idees literàries. L’objecte del concurs 

és estimular l’escriptura com a eina d’expressió i creació i promoure el binomi escriptura – 

il·lustració com a eina de comunicació artística. 

 

Mitjançant les bases, que a continuació es relacionen, s’estableixen els punts sobre els quals 

es regirà el concurs. 

 

2. Destinataris i requisits  

• Els participants han de tenir els 14 anys complerts en el moment de participar al 

concurs, sense prejudici de la seva nacionalitat, ni del lloc de residència i no estar 

dins de cap criteri d’incompatibilitat dels que s’assenyalen al final de les bases. 

• Tots els originals hauran de ser escrits en català i no podran tenir una extensió 

superior a les 100 paraules.  

• Cada microrelat ha de contenir una o dues de les paraules noves aprovades per 

TERMCAT l’any 2019 i incorporades al diccionari de la llengua catalana. Accediu a la 

llista des de l’enllaç que trobareu al web de la Biblioteca de Cardedeu: 

www.bibliotecacardedeu.cat i al web de l’Ajuntament de Cardedeu: www.cardedeu.cat 

• Cada microrelat ha de portar un títol i ha d’estar signat amb pseudònim. 

• El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi 

estat publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat) 

• Els microrelats participants en anteriors edicions del concurs no seran admesos  

• Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que s’ajustin a 

les normes del concurs. Tots els textos presentats s’editaran al web: 

http://www.bibliotecacardedeu.cat  

 

3. Termini i lloc de presentació de les obres 

• La data màxima per lliurar les obres participants serà diumenge 23 de febrer de 2020   

• El lliurament dels textos concursants cal fer-lo accedint al Accediu al formulari que 

trobareu al web de la Biblioteca de Cardedeu: www.bibliotecacardedeu.cat i al web de 

l’Ajuntament de Cardedeu: www.cardedeu.cat 

 

 

Si teniu dificultats d’accés a la xarxa us podem donar un cop de mà des de la Biblioteca de 

Cardedeu.  

 



 

 
Carrer del doctor Klein, 101 · 08440 Cardedeu · T: 938 711 417 · ae: b.cardedeu.mv@diba.cat · 

www.bibliotecacardedeu.cat 

 

 

4. Premis 

El jurat atorgarà tres premis, als tres millors microrelats presentats al concurs. Els textos 

guanyadors i els noms dels seus autors s’imprimiran en punts de llibre i els Il·lustrarà un 

artista de Cardedeu.  

Cada un dels tres guanyadors rebrà un dels tres premis de 120€, 80€ o 60€ respectivament, 

en format vals de compra per a cada una de les cinc llibreries de Cardedeu: Àgora, 

Badallibres, Compàs, Paperots i Espai 31  

En el supòsit que el guanyador sigui menor d’edat caldrà l’autorització dels pares per a 

l’acceptació del mateix. 

 

5. Jurat 

 

El Jurat estarà format per les següents persones:  

 

� Mercè Moreno Montañés. membre del grup  d'escriptura creativa Pasta de Full   

� Joan Carles Navarro Garcia. Dinamitzador de lectura i del grup “Filosofia per a joves” 

de la Biblioteca de Cardedeu 

� Núria Noguera Colomé, escriptora i dinamitzadora del Club de lectura en veu alta De 

Mot en Mot 

� Núria Pujolàs i Puigdomènech, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu. 

Escriptora i poeta 

 

En la valoració dels textos presentats, el jurat tindrà en compte els criteris següents: 

� La brevetat del text i la seva qualitat literària. 

� La pertinença de la/es paraula/es triada/es. 

� L’originalitat de l’enfocament del relat. 

 

El veredicte del Jurat es inapel·lable i es farà públic el dilluns 2 de març de 2020 al web de la 

Biblioteca de Cardedeu i a la de l’Ajuntament de Cardedeu.  

 

6. Drets sobre els textos premiats 

El textos guanyadors quedaran en propietat de la Biblioteca Marc de Vilalba i en 

conseqüència de l’Ajuntament de Cardedeu, així com tots els drets d’explotació sobre l’obra. 

Per tant, l’autor/a guanyador/a cedeix amb caràcter gratuït i no exclusiu tots els drets 

d’explotació sobre l’obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació 

pública i transformació, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i 

fins que l’obra passi a domini públic, sempre indicant l’autoria i sense dret a que es generi cap 
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pagament per la cessió de l’esmentada explotació, de conformitat amb el Reial Decret 

Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat 

Intel·lectual.  

 

7. Acceptació de les bases 

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. Els 

participants accepten també que l'Ajuntament de Cardedeu i la Biblioteca Marc de Vilalba 

facin públics els seus noms (Nom i cognom) i lloc de residència,  en cas de resultar premiats. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa 

justificada. 

 

8. Les dades personals   

El responsable del tractament de les dades personals que es lliurin és l’Ajuntament de 

Cardedeu. 

Les dades personals facilitades pels participants s’utilitzaran per gestionar la identitat dels 

participants, el nom i cognom dels quals només es faran públics en el cas que siguin 

premiats. Aquestes dades es conservaran només el temps necessari per a la gestió del 

concurs i la posterior edició del punt de llibre.  

Les dades personals dels participants que no siguin premiats s’eliminaran en un termini de 6 

mesos. 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i retirada del 

consentiment a la Biblioteca Marc de Vilalba, carrer del Doctor Klein, núm. 101. 

 

9. Es consideren incompatibilitats per a participar  en el concurs: 

1- Les persones treballadores de la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu. 

2- Persones integrants del jurat del concurs. 

3- Els càrrecs electes de l'Ajuntament de Cardedeu. 

 

 


